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ZPRAVODAJ 

 

Zkušenost synodálního procesu 
„Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného povzbuzení, 
nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete 
stejně smýšlet, že vás bude všechny pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní.“ 
(Filip 2,1-2). 

V neděli 17. října minulého roku v katedrále sv. Mikuláše zahájil českobudějovický biskup 
Vlastimil Kročil diecézní fázi synody.  Pozval na synodální cestu všechny farnosti v diecézi. 
V sobotu 23. dubna byla diecézní fáze ukončena a byla představena syntéza z výstupů 
z jednotlivých farností.  
Několik dat  
V naší diecézi se zapojilo 63 farností (z celkem 241 farností), 2 společenství, která vznikla 
ze zaměstnanců charit a 1 společenství vězňů. Ve farnostech jako koordinátoři pracovalo 
114 osob. Diecézní redakční tým (složený ze 3 kněží, 1 řeholnice a 6 laiků) obdržel 
320 výstupů ze synodálních skupinek. Celkový počet skupinek v diecézi byl cca 154. Ve 
47 farnostech byla vytvořena pouze 1 skupina. V naší farnosti se zapojilo 22 společenství 
a skupinek, dále jsme oslovili také lidi mimo církev a získali od nich více než 15 odpovědí, 
jak vidí církev a naši farnost. Celkem z naší farnosti bylo cca 40 výstupů.  
Ze závěrů synodální syntézy 
Z mnoha zápisů bohužel vyplývá, že synodalita je v našich farnostech na velmi nízké úrovni 
nebo prakticky neexistuje. Není vnímána její aktivní podpora ze strany diecéze. Synodální 
proces se proto stal impulzem pro pravidelná setkávání, sdílení, naslouchání a společné 
diskuse. Věřící vnímají pozitivně, že se církev ptá na jejich názor a chtějí znát výsledky 
diecézní synody. Účast na skupinkách jim přinášela radost, podpořila touhu oživit farní 
společenství a více sdílet aktuální situace svých spolufarníků. Uvědomují si, že pokud 
chtějí, aby církev více kráčela společně, musí začít u sebe. 
V naší farnosti se diecézní syntézou i výstupy z naší farnosti budeme nadále zabývat 
na pastorační radě. Chci také poděkovat vám všem za zapojení do této nové zkušenosti 
a zároveň také vyjádřit přání, abychom na synodální cestě i nadále spolu pokračovali.  

o. Josef 

Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže – DDM Č. Budějovice 
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Provinciální kapitula 2022 

Ve Fryštáku proběhla druhá část kapituly salesiánů 

V sobotu 30. dubna 2022 skončila ve Fryštáku provinciální kapitula Salesiánů Dona Boska. 
Dvě kola, lednové a dubnové, ukončilo společné setkání salesiánů, závěrečná řeč 
provinciála P. Martina Hobzy, mše svatá, oběd a růženec ve fryštátském kostele. 

Kapitulu jsme odstartovali spolu s mladými lidmi ze Zlína, kteří si pro nás připravili „výstup 
na Jižní Svahy“. Každý salesián dostal jednoho mladého patrona, který nás dovedl 
do salesiánského kostela. Po cestě jsme si ve dvojicích nebo trojicích s teenagery povídali 
o životě mladých, o životě salesiánů a o tématech, která jsme si stanovili pro druhou část 
kapituly. 

A čemu jsme se na kapitule věnovali? První části kapituly (17.–21. ledna) byla věnována 
především přehledu jednotlivých komunit. Jednotliví zástupci 14 komunit, včetně té 
bulharské, prezentovali svou práci, zaměření a poslání. Provinciál spolu s moderátorem 
kapituly Petrem Boštíkem pak předložili zadání celosvětové generální kapituly, podle nichž 
máme poměřovat svůj život a práci. 

V druhé části kapituly (26.–30. dubna) jsme schválili nová provinciální pravidla života 
a hospodaření, zabývali jsme se tématy, které chceme rozvíjet v jednotlivých komunitách 
– evangelizace, společné poslání a formace sdílená s laiky, zaměření na chudé a misie. Dále 
jsme hovořili o formačně reflexním centru, o správě digitálních dat a o spolupráci 
se sestrami FMA. Novou dimenzi dostalo naše jednání o chudé mládeži také kvůli 
dobyvačné válce vedené Ruskem na Ukrajině, protože také v našich domech našlo útočiště 
hodně ukrajinských uprchlíků. 

Rozloučili jsme se společným hodnocením kapitulních jednání, z nějž vyplynulo to, 
co provinciál zdůraznil také při závěrečné mši svaté: spolu s Ježíšem jsme na jedné lodi – 
chceme žít a pracovat společně pro chudou a opuštěnou mládež, a přestože nás početně 
ubývá, nevzdáváme to a spolu s laiky jdeme dál.  
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Nedělní dětské katecheze 

  8.5. - společné kázání v kostele 

15.5. - katecheze pro 2 skupiny dětí 

22.5. - katecheze pro 2 skupiny dětí 

29.5. - společné kázání v kostele 

  5.6. - katecheze pro 2 skupiny dětí 

12.6. - společné kázání v kostele 

19.6. - katecheze pro 2 skupiny dětí 

26.6. - společné kázání v kostele  

 
Ze života naší farnosti: 

  7.3. Olga Štechová (pohřeb) 

  9.4. Eliška Mašátová, Tomáš Bárta, Eva Tomandlová, Rebecca Rose Milková (křest) 

16.4. Tereza Brandejsová, Linda Varádiová, Soňa Szwajnochová (křest a biřmování) 

16.4. Anna Hejlková a Jan Hejlek (vstup do katolické církve) 

17.4. Frederik Jan Petr, Vanesa Margareta Zacharová (křest) 

21.4. Martin Klepoch, Michal Klepoch (křest) 

23.4. Lukáš Havlíček (křest) 

30.4. Petra Horváthová, Robert Horváth (křest) 

 

Sv. nemocných přijalo při společném udílení v neděli 20. 3. celkem 42 osob 
a individuálně tuto svátost přijalo dalších 11 osob. 
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